
aiimaiaes av sin sambo, efter att
ha slagit sender mobler i en lagenhet i

naKinmgsiornancmngar.
Q Q Q Tidigt pa morgonen mot midsom-

Q Q Q Kl 02.00, samma dag, bley en cyk-
lande kvinna nedtrangd i ett dike av en

pa senare ua
och att det ar tur att branderna hittills
begransat sig till sjalva containerna.

Kristina From, ordforande i
Sormlands spelmansforbund,
och Lennart Pettersson, pro-
gramsekreterare Julita gard,
var no/da med publiksiffran.

StUmman inleddes med att alia del-
tagare speladepa den stora scenen.
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Musik bade pa seen och i buskar
nar spelmannen mottes i Julita

Farre an vanligt gastade
arets Julitastamma pa
midsommardagen.

Orsaken var givetvis
vadret, d v s vind och regn-
rusk.

Annars ar foikmusikin-
tresset stort och Sormland
ett av Sveriges spelmanst-
ataste landskap.

Detta berattar Kristina From,
ordforande i Sormlands spel-
mansforbund.

Och med tanke pa det usla
vadret sa var publiksiffran pa ca
1 000 besokare inte sa dalig.

— Spelmansfolket ar ett taligt
slakte, forklarar Kristina From.

Vad som framfb'r allt hindrar
spelman att spela i daligt vader
ar att instrumenten tar skada.

—Tract i fiolen ar valdigt torrt
och far det regn pa sig s£ kan det
spricka, sager Rudyard Petters-
son fran Katrineholm.

Kristina From berattar att
manga brukar losa det proble-
met genom att lamna dyrgripen
hemma och ta med en sarskild
"faltfiol" som man inte behover
vara sa radd om.

Cirka ett 40-tal spelman del-
tog i arets stamma i Julita, som
har hillit stammor allt sedan
1927.

Sormlands spelmansforbund
har 750 medlemmar' vilket gor
Sormland till ett av de spelman-
stataste landskapen i Sverige.
Det firms ocksa flest uppteck-
ningar har, berattar Kristina
From. En uppteckning ar en lat
nedskriven med noter.

— Tvartemot vad manga tror
kunde de fiesta spelmannen forr
i tiden skriva noter.

Spelmansstammor har ofta en
social funktion.

—Man vet att manga aker hit
och det ar ett utmarkt tillfalle
att traffas och spela tillsammans.

Efter ett inledande program
pa den stora scenen i Julita, vid-
tog det s k buskspelet. Detta
innebar att spelmannen delar
upp sig i sm£ grupper och staller
sig pa olika platser och spelar.

Sedan ar det fritt for publiken
att vandra runt och lyssna och
njuta.

Samtidigt som spelstamman
pagick fanns de vanliga aktivi-
teterna p^ Julita gard. Alia mu-
seerna var oppna - jordbruks-
museet t ex, och herrgarden vi-
sades varje halvtimma.

Publiken kunde ocks£ botani-
sera i olika stand etc.

Men de fiesta satt under tra-
den pa filtar och lyssnade ..till
fioler, nyckelharpor och at pa
sina matsackar.

Rudyard Pettersson, Annika Pettersson, Bo Persson, alia Katrineholm, spelar Polka efter pusten.
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pa en ny film eller Dubbla kopior.
Galler t.o.m. 1 /7 Det kostar dia in9et extra!

Framkalning: 29:-
Prisex10x15cm:2:95,

Sveriges mes! korr,plena fargfotolabb


